
Billund, Silkeborg, Vejle kommune og Microsoft Danmark inviterer til: 

 TOOLCAMP  

Parterne har etableret et tværkommunalt samarbejde med fokus på digitale patruljer – strukturering af 

videndelingen af elevernes it viden og kompetencer. Det er forløbig en 2 årig indsats, som starter med en stor 

elevevent– en såkaldt TOOLCAMP. I Vejle Kommune foregår den første TOOLCAMP på Smidstrup-Skærup Skole 

20. marts 2013, kl. 9 – 14. Program og tilmelding følger. Har I spørgsmål, så kontankt Mads Bo-Kristensen 

(Uddannelse & Læring) eller Lance Anthony Luscombe (Smidstrup-Skærup Skole).  

En TOOLCAMP er:  

 En festival hvor elever mødes på tværs af skoler og kan få lov til at nørde igennem og bliver fejret i 

fællesskab. Elever fra flere skoler mødes til en fælles dag med officiel åbning (fx af borgmesteren eller 

anden VIP person) og en masse aktiviteter.  

 En TOOLCAMP kan have mange forskellige slags indhold. Se fx Rødovres event , hvor eleverne dystede i 

at lave de sejeste power point præsentationer. Det kan også være videndeling, hvor eleverne deler 

deres bedste it- trick og hører oplæg fra en Microsoft person eller andre spændende it mennesker. 

Først og fremmest er det eleverne og alle de seje ting, de kan med it i hænderne, som er i fokus. 

 Formålet med en TOOLCAMP er at fejre digitale patruljeelever på tværs af skolerne, og at få andre 

elever til at tænde på ideen og efterfølgende kaste sig ud i opgaven med at lave en patrulje på egen 

skole. 

 Der er også plads til, at lærere kan blive inspirerede og få redskaber til at gå i gang med 

patruljearbejdet på egen skole. 

 Før og efter TOOLCAMP kan man via Microsofts skolenetværk gratis deltage i seminarer og virtuelle 

aktiviteter på netværks blog (www.penalnet.dk ) og via webinarer. 

 TOOLCAMPS arrangeres i de respektive kommuner.  

Jeres skole kan medvirke i arrangementet enten med en digital patrulje eller blot med interesserede 

tilskuere eller måske begge dele. 

 

 

http://penalnet.dk/?p=2146
http://www.penalnet.dk/

